
FUNDO DE PRESERVAÇÃO
DA CEEE PÚBLICA

Eletricitários, quem sabe faz a hora! O momento de mostrar nossa indignação, com o
sucateamento da CEEE para entregar o patrimônio que foi construído pelos gaúchos, é agora!

Precisamos de unidade, ex-autárquicos, aposentados, ativos, a grande família eletricitária,
mostrando garra e determinação, se contrapondo ao projeto do governo de entregar para
iniciativa privada o Grupo CEEE e consequentemente a Fundação.

Sindicatos estão unidos nessa luta, e apresentam uma proposta para os colegas. A
contratação de especialistas, advogados e peritos contábeis com experiência nessa situação,
para imediatamente entrarmos com as ações cabíveis. Ainda não vamos divulgar nomes, óbvio
que todos sabem os motivos.

Os sindicatos Senergisul, Senge e Sintec  abriram uma conta bancária, possibilitando a
arrecadação de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para pagamento de honorários dos
profissionais. Fizemos uma estimativa, e se cada colega depositar R$ 100,00 (cem reais),
pagamos os profissionais. O valor é bem razoável.  Temos colegas dispostos a contribuir com
valor maior para cobrir, caso alguns não tenham condições.

A conta para depósito  foi aberta pelo Senge: Banrisul,  ag. 0062, nº  06.035612.7-4.
VOCÊ já pode fazer sua contribuição. A prestação de contas será realizada mediante documentos
pelos sindicatos em conjunto: Senergisul, Senge e Sintec.

Temos a certeza de que vamos contar com o apoio dos colegas, pois várias vezes cobraram
ações efetivas; precisamos sair dos discursos e partir para a prática. Para isso, necessitamos
de profissionais com essa expertise. Não é assunto que seja do cotidiano de qualquer
profissional. Exige vasto conhecimento e experiência no tema.

Precisamos agir rápido, conversar com os colegas, ir atrás dos aposentados, explicar a
situação atual.

O sucesso dessas ações depende da TUA participação e empenho em divulgar!

                   Diretorias  SENERGISUL - SENGE - SINTEC.

 Parceria:    SINDAERGS - Sindicato dos Administradores do RS
SCPA - Sindicato dos Contabilistas de Porto Alegre

                     SINDECON-RS - Sindicato dos Economistas do RS
SINDITESTRS - Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do RS
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